75 jaar
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VOORWOORD
Op 26 november 1926 werd onze vereniging als “Hengelsportvereeniging
Castricum en Omstreken” opgericht. Dit jaar bestaat de “HengelsportVereniging Castricum” dus 75 jaar. Deze mijlpaal laten we natuurlijk niet ongemerkt
voorbij gaan.
De eerste 40 jaar bestond de vereniging uit ongeveer 50 leden. Er was toen
sprake van een sterke betrokkenheid van de leden. De vereniging heeft een
historie die voor veel recentere leden onbekend is. Het leek ons daarom leuk
om in dit jubileumboekje ook de markantste gebeurtenissen te beschrijven.
In deze moderne tijd is de belangstelling voor het verenigingsleven drastisch
terug gelopen. Het bestuur heeft daarom gemeend dat het jubileum niet met
een feestavond met een beperkt aantal leden moet worden gevierd. Om
iedereen mee te laten delen in het jubileum zullen alle leden een herinneringsgeschenk krijgen. De seniorleden krijgen een RVS thermosfles (inhoud
1 liter) met opdruk en de jeugdleden ontvangen een vismes met opdruk.
Deze thermosfles ontvangt men volgend jaar tegelijk met de visvergunning
voor het jaar 2002. Een vismes krijg je, zolang de voorrad strekt, vanaf
1 januari a.s. bij aankoop van de jeugdvisvergunning voor 2002.
Om de club in het zonnetje te zetten zijn er natuurlijk ook nog jubileum activiteiten in de vorm van een junior + senior koppel viswedstrijd en een avond
met lezing. De keuze voor een koppelwedstrijd (juniorvisser met seniorvisser) is gemaakt vanwege de grote belangstelling voor de jeugdviswedstrijden. Om geen onduidelijkheden over deze wedstrijd en de prijsuitreiking te
hebben, is er voor de wedstrijd een reglement (zie hoofdstuk 2.1) opgesteld.
Als bestuur rekenen we natuurlijk op een grote opkomst op de wedstrijd en
de lezing. Daarom wil ik u bij deze oproepen om mee te doen met deze activiteiten zodat we nadien kunnen terugzien op een geslaagd evenement.
Verder is hier een woord van dank aan de sponsors op zijn plaats, u vindt
hun advertenties in dit boekje.
De voorzitter:

Theo van Ewijk
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JUBILEUMPROGRAMMA
Het 75-jarig jubileum vieren we met een viswedstrijd (een zogenaamde koppelwedstrijd) en een gezellige avond met als gastspreker de bekende hengelsportjournalist Jan Eggers.
De jubileumactiviteiten vinden plaats in Sporthal De Bloemen.

Om aan deze evenementen deel te nemen dient u zich op te geven
met het formulier op bladzijde 4/5 (het opgeven kan ook telefonisch).
Het programma luidt als volgt:
8.00 – 9.00 uur

Ophalen van plaatsbewijs koppelwedstrijd door loting
in de Sporthal

9.00 – 11.00 uur

Het vissen van de wedstrijd in de vijver aan de
Dunantsingel.

11.00 – 12.00 uur Prijsuitreiking in de Sporthal
20.00 – 23.00 uur Praatavond met Jan Eggers
2.1 Wedstrijdreglement
De wedstrijd wordt gevist door koppels van jong met oud. Een koppel bestaat dus uit een kind samen met een vader (moeder, opa etc.). Het kind
mag hierbij niet ouder dan 14 jaar zijn.
Bij deze jubileumwedstrijd behoeven de beide koppelvissers niet noodzakelijk lid te zijn van HengelsportVereniging Castricum. Maar wel moet er tenminste één van het koppel inwoner van de gemeente Castricum zijn.
Deelnemers die zelf niet over een hengel beschikken, kunnen een insteekhengel lenen van de vereniging. De vereniging heeft 100 insteekhengels met
een lengte van 4 meter voor dit doel beschikbaar.
De deelnemers (koppels) kunnen zich tot vier dagen voor de wedstrijd
schriftelijk of telefonisch opgeven.
Er wordt alleen gevist op de plaatsnummers van het wedstrijdparcours.
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Ieder koppel vist op een plaatsnummer dat door loting is toegewezen.
De deelnemers zorgen zelf voor een emmer om de gevangen vis tijdelijk in
te bewaren.
De hengel- en de aassoort zijn vrij te kiezen.
Een kwartier voor aanvang van de wedstrijd mag er met lokaas worden gevoerd.
Bij aanvang van de wedstrijd wordt er een geluidssignaal gegeven.
De puntentelling geschiedt op basis van het aantal gevangen vissen.
Omdat er ook een prijs is voor de grootste vis, worden vissen groter dan
30 cm ook gemeten. Ook een paling telt hierbij mee!

De Bloemen 71
1902 GT Castricum
Telefoon 0251-652555

Het gehele jaar
geopend
Zaalsporten Fitness
Snooker Zonnebanken
Recreatiesport Bruiloften
en Partijen
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AANMELDINGSFORMULIER
INLEVEREN UITERLIJK 25 SEPTEMBER 2001

HengelsportVereniging Castricum
Piet Heinlaan 41, 1901 WN CASTRICUM

-5-

AANMELDINGSFORMULIER
INLEVEREN UITERLIJK 25 SEPTEMBER 2001
DEELNAME KOPPELWEDSTRIJD
Deelnemer OUD =

Naam:
Adres:
Leeftijd:
Deelnemer JONG =

Naam:
Adres:
Leeftijd:
Maakt NIET / WEL gebruik van hengel van de vereniging.
DEELNAME LEZING/JUBILEUMAVOND
Bestemd voor seniorleden HVC met evt. introducee.

Naam:
Adres:
Aantal introducees =
INLEVERADRESSEN:
K. Bedeke, Piet Heinlaan 41, tel. 651617
M.M. van Ewijk, Nansenlaan 35, tel. 651511
S. de Jong, Nuh. v/d Veenstraat 5, tel. 650640

-6Tijdens de wedstrijd noteren controleurs van de vereniging de vangsten.
Bij beëindiging van de wedstrijd wordt er een geluidssignaal gegeven.
Direct na afloop van de wedstrijd telt de controleur het totaal aantal vissen
van het koppel op en tekent de oudste van het koppel voor akkoord.
De prijsuitreiking vindt plaats in de Sporthal. De prijzen worden als volgt
verdeeld:
• Er zijn drie grote prijzen (hengel met molen) elk ter waarde van ƒ 225,
die onder de deelnemers worden verloot.
• De overige prijzen zullen per koppel worden uitgereikt op basis van het
behaalde vangstresultaat.
Prijsnr.: Voor het koppel met:
Prijs voor elk lid van het koppel
1
Grootste aantal
Beker + Prijs naar keuze
2
Op een na grootste aantal
Beker + Prijs naar keuze
3
Op twee na grootste aantal Beker + Prijs naar keuze
4
De grootste vis
Prijs naar keuze
5
Op drie na grootste aantal
Prijs naar keuze
..
15
Etc.
Prijs naar keuze
Indien er prijzen over zijn, dan worden deze onder alle deelnemers verloot.
DENK OM HET VOLGENDE:
•
Behandel de vis met zorg. Pak de
vissen bij voorkeur beet met natte
handen om de slijmlaag niet te beschadigen.
•
Gebruik het liefst een onthakingstang. Met een klein tangetje komt
de haak veel gemakkelijker los
dan met een hakensteker.
•
Wees zuinig op de natuur. Neem
stukken nylondraad en ander afval
mee naar huis.
•
Hengelaars ouder dan 14 jaar
hebben de Sportvisakte op zak.
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EEN WEDSTRIJDSNOERTJE MAKEN
Tijdens de jeugdwedstrijden valt het nog al eens op dat er maar een paar
kinderen leuk vis zitten te vangen terwijl het gros van de kinderen er maar
weinig van terecht brengt. Dit is erg vaak het gevolg van het gebruik van
ondeugdelijk materiaal. Regelmatig organiseert onze vereniging een
“Jeugdviscursus” voor kinderen van 10 tot 12 jaar om ze de beginselen van
het vissen bij te brengen. Het gaat daarbij onder andere om het aanzetten
van de haak, het uitloden van de dobber en het optuigen van de hengel.
Blijkbaar blijft hier niet zo erg veel van hangen want op de volgende jeugdwedstrijd zie je zo’n kind toch vaak weer met een te grote haak en veel te dik
snoer vissen. De controleurs zijn dan ook vaak bezig met het aanzetten van
kleinere haakjes om de kinderen toch nog iets te laten vangen. De kwaliteit
van de hengel is bij het vissen op witvisjes van ondergeschikt belang: Het
wel of niet vangen wordt voornamelijk bepaald door de combinatie lijndikte/haak/dobber en door het uitloden van de dobber. De kant en klare snoertjes uit de winkel zijn in het algemeen voor een viswedstrijd ongeschikt! De
wedstrijdvisser ontkomt er dus niet aan dat hij zelf een snoertje moet maken.
Daarom zullen we hier nog eens het maken van een eigen wedstrijdsnoertje
uitleggen.
Bij het wedstrijdvissen gaat het om het vangen van zoveel mogelijk visjes. In
elk viswater barst het van de kleine witvisjes die ongeveer 10 cm lang zijn.
Ons materiaal moet daar dus speciaal op aangepast zijn. Dat wil zeggen
een kleine dobber, dun snoer en een klein haakje.
Voor het vissen in de Castricumse vijvers volstaat een telescoophengel met
een lengte van 4 meter. Het nadeel van een telescoophengel is dat je altijd
met hengel van dezelfde lengte vist. De voorkeur gaat daarom uit naar een
insteekhengel of een oversteekhengel. Deze kun je naar behoefte langer of
korter maken door er delen bij of af te steken. Om het snoertje aan de hengel te bevestigen, moet de top van de hengel voorzien zijn van zogenaamde
kikkertjes. Er zijn ook handige kikkerbuisjes in de handel die je over de top
van de hengel kan schuiven.
Voor het wedstrijdsnoertje hebben we het volgende nodig:
• Een tuigenplankje om het tuigje op te wikkelen.
• Een elastiekje.
• Een toprubbertje.
• Zes meter nylon met een dikte van 0,10 mm.
• Een klein dobbertje
• Enkele loodhagels.
• Een haakje in de maat 18, 20 of 22.

-8Voor de beetregistratie is de keuze van de juiste dobber van groot belang.
Deze moet in de eerste plaats goed te zien zijn, maar hij mag zeker niet te
groot zijn. Bij het pakken van het aas mogen de kleine visjes immers niet
teveel weerstand voelen. Daarom kiezen we voor een dobbertje van ongeveer 5 cm lang dat we zo scherp mogelijk uitloden. De kleinste visjes kunnen
de dobberantenne dan makkelijk ondertrekken zodat de aanbeet goed te
zien is.
Bij het kiezen van een
dobber nemen we er bij
voorkeur een die wat body
heeft. Deze kan wat meer
lood dragen dan een slanke dobber zodat het inwerpen wat makkelijker
gaat en wind en stroming
minder vat op het geheel
hebben. Kleine dobbers
die slank zijn geven minder weerstand aan de vis
maar hebben als nadeel
dat ze aan het wateroppervlak willen blijven plakken zodat men ze na het
inwerpen vaak overeind
moet helpen.
Zien of je beet hebt is een ding, maar het haakje bepaalt of je de vis kan
vangen. De haak moet afgestemd zijn op het formaat vis en op het aas. De
haak moet in de eerste plaats
scherp zijn. Daarom kiezen we een
haak die dun van “draad” is, zoals
bijvoorbeeld de zwarte haken van
het type Aberdeen. Ook zijn er
speciale Match haken verkrijgbaar
die vaak rood van kleur zijn.
Dit soort haakjes zijn verkrijgbaar
met een weerhaak maar ook zonder een weerhaak. Met een weerhaak blijft het aas beter zitten en

-9kun je ook een wat grotere vis nog wel vangen. De echte wedstrijdvisser
gebruikt het liefst haakjes zonder weerhaak om de vis zo min mogelijk te
beschadigen en om geen kostbare tijd te verliezen bij het onthaken.
Als aas gebruiken we één kleine made; deze kunnen we het beste op een
haakje nummer 20 zetten. Een wat grotere haak (nummer 18) of een wat
kleinere haak (nummer 22) geven ook een goede combinatie.
De haakjes die we gebruiken hebben geen oog maar een bled waarachter
de knoop blijft hangen. Een haak met een bled zit beter op de lijn en geeft
een grotere inhakingskans. Voor de beginners geeft onderstaande figuur
aan hoe een haak zonder oog aan de lijn wordt geknoopt. Dit moet geleerd
en geoefend worden.
Sla de lijn dubbel en leg deze lus op
de haaksteel. Wikkel het vrije uiteinde van het snoer vijf of zes keer om
de lus en de haaksteel. De wikkelrichting is van het bled naar de bocht
van de haak. Steek het uiteinde van
het snoer door de lus en trek het
geheel voorzichtig aan zodat de
wikkelingen netjes naast elkaar komen te liggen. Trek de knoop daarna stevig aan en knip het overtollige eindje nylon af. Op onze jeugdcursus leren
we je het graag.
Nadat de dobber en het haakje aan de lijn zijn gezet, moeten we de dobber
uitloden. Een fout die veel beginnende hengelaars maken is dat er te weinig
lood wordt gebruikt. De dobber gaat dan uit zichzelf wel goed staan en is
ook voor de hengelaar goed te zien maar er staat toch nog te veel dobber
(kurklichaam) boven het water. Voor het ondertrekken van de dobber moet
het visje dus te veel kracht opbrengen wat onnatuurlijk is zodat de vis het
aas weer loslaat.
Er moet zoveel lood worden aangebracht dat de alleen de antenne van de
dobber nog maar een millimeter of vijf boven water uitsteekt.
Om de waterweerstand voor het ondertrekken te beperken is het nodig om
het lood wat te verdelen. Het is dus beter om drie kleine loodhagels te gebruiken in plaats van een enkele grote loodhagel.
Het spreekt vanzelf dat zulk licht materiaal niet geschikt is om grote vissen
te vangen. Een karper of grote brasem zal het snoertje stuk trekken. Het
dunne snoer kan ook snel in de niet te ontwarren knoop (of op zijn Castricums gezegd in de “tis”) worden geslagen. Maak daarom altijd een of twee
reserve snoertjes klaar.

- 10 Beginnende vissers hebben vaak moeite om met dit lichte materiaal te vissen (lijnbreuk etc.). Ga eerst eens oefenen als je geen ervaring met licht
materiaal hebt. Of gebruik iets zwaarder materiaal, dat wil zeggen nylon van
0,12 mm dikte met een haakje nr. 16, 18 of 20 en een dobber van 7 cm.
Behalve een goed snoertje heeft de wedstrijdvisser natuurlijk ook nog wat
lokaas nodig om de vissen op zijn stek te houden (zie blz. 25).

Dier - Tuin - Hengelsport
Europaplein
1966 WD Heemskerk
tel. 0251 - 243308
Dorpsstraat 12
1901 EL Castricum
tel. 0251 - 652105
fax 0251 - 654546
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GESCHIEDENIS
In het kader van het 75-jarig bestaan kunnen we de geschiedenis van onze
vereniging natuurlijk niet buiten beschouwing laten. Het is ondoenlijk om
hierin volledig te zijn. Daarom is een selectie gemaakt uit de markantste
zaken die onze vereniging hebben gevormd tot wat zij vandaag de dag is.
Veel hiervan is ontleend aan de notulen
van de heer G. Casteele die van 1926 tot
1953 secretaris was.

4.1 De oprichting
Toen de heer G. Casteele in 1909 van Amsterdam naar Castricum verhuisde, trof hij hier maar weinig liefhebbers van het hengelen aan. De bij veel
Amsterdamse hengelaars zo geroemde Groot-Limmerpolder lag hier vlak
naast de deur en men dacht er toen haast niet aan om er te gaan hengelen.
Totdat in 1925 de Schulpvaart werd gebaggerd en ontdaan van vele waterplanten en op een diepte van anderhalve meter gebracht. Het waren de
jongens, welke op Het Stet stekeltjes aan het vangen waren, zij zagen dat er
“zulke grote vissen” zwommen die soms ook boven water uitsprongen. Dit
bericht bereikte ook enkele liefhebbers van het hengelen. En men werd alras
gewaar dat er zich inderdaad grote karpers in de Schulpvaart bevonden die
op de verse zandbodem waren afgekomen.
Het werd nu hengelen en met succes, iedere ochtend voor en iedere avond
na de dagtaak, zaterdagmiddag en zelfs een groot deel van de zondag. Er
waren hengelaars die soms met tien of meer bovenmaatse karpers thuiskwamen. Dit kwam al spoedig ter ore van de heer Th.J. Dirkson, de pachter
van het visrecht in de Groot-Limmerpolder, en hij stuurde de Rijkspolitie er
op af om het hengelen te verbieden.
Maar hoe kon dit nu? De Schulpvaart was toch immers een openbaar bevlotbaar en bevaarbaar water. Na het inwinnen van informatie bleek dat de
Schulpvaart bij een Koninklijk Besluit van 23 juli 1921 onder een uitzonderingsbepaling viel. Hoe moest men nu aan een vergunning komen?
Enkele hengelaars staken de koppen bij elkaar. Men moest een hengelsportvereniging oprichten want collectief viel meer te bereiken dan individueel. Iedereen die men wel eens met een hengelstok had zien lopen werd
dus benaderd en heel wat van deze liefhebbers verklaarden zich bereid om
lid te worden van een eventueel op te richten vereniging.

- 12 Op 25 november 1926 had de oprichtingsvergadering van “Hengelaarsvereeniging Castricum en Omstreken” plaats in hotel De Rustende Jager. Deze
vissers van het eerste uur waren de heren J. Mulder, F. Bont, W.F. Martens,
F. Doods, P. Hofstra, F.A. Metzer, D. Hoogland, J.H. Jacobs, J.P. Baas,
J. Kijzers,
G. Casteele,
P. van Egmond,
H. Schram,
J.F. Rommel,
J.G. Ehrenfeldt en B. Kuilman.
Van de ’s-Gravenhaagse Hengelaarsvereniging had men een goed reglement ontvangen wat in klein comité al pasklaar gemaakt was voor onze jonge vereniging. De contributie werd vastgesteld op 10 cent per week, te innen
per drie maanden bij vooruitbetaling. Daarnaast zou men een entreegeld
van ƒ 2,50 moeten betalen. Verder was men unaniem van mening dat de
vereniging zich moest aansluiten bij de Algemeene Hengelaars Bond.
Er werd toen een bestuur gekozen dat uit volgende personen bestond:
- J. Mulder
voorzitter
- J.F. Rommel
tweede voorzitter
- G. Casteele
secretaris
- J. Kijzers
tweede secretaris
- F.A. Metzer
penningmeester
- J.P. Baas
commissaris
- J.G. Ehrenfeldt
commissaris
De eerste opdracht die het bestuur ontving was te zorgen dat de leden een goed
hengelwater kregen. Maar dit was makkelijker gezegd dan gedaan. Het bestuur ging eens praten met de heer Dirkson, doch hij bleek aanvankelijk niet
bereid om iets van zijn water af te staan. Na heel veel praten en onderhandelen lukte het Casteele en Kijzers uiteindelijk op 11 mei 1927 om een stuk
van de Schulpvaart, vanaf het Bakkummer Stet tot aan de Hooge Brug in de
Uitgeesterweg, te pachten. Voor het, drie kilometer lange, viswater werd een
pacht betaald van ƒ 50, per jaar en daarnaast moest er nog over een periode van vier jaren jaarlijks ƒ 60, extra worden betaald als vergoeding voor de
pootvis die Dirkson had uitgezet. De vaart kwam dus op ƒ 110, per jaar,
maar er was nu tenminste water voor de leden om in te hengelen. Na twee
jaar kwam hier verandering in nadat voorzitter Mulder de Visserijinspectie in
den Haag had geraadpleegd. Hetzelfde stuk water moest toen worden gepacht tegen een vergoeding van ƒ 1, per lid bij een maximum van 50 uit te
geven vergunningen. Daarnaast was de vereniging verplicht een bedrag van
ƒ 0,50 per vergunning over te maken aan het Polderbestuur, dit geld was
bestemd om jonge vis in het water uit te zetten.

- 13 In 1927 werd besloten om het café “Duin en
Bosch” van de heer Metzer als clublokaal te
gaan gebruiken en kon daar het bordje
Bondscafé AHB worden opgehangen.
Op 15-9-1928 werd dit café door brand verwoest waarbij ook de kas van de vereniging,
inhoudende ruim ƒ 50, in vlammen opging.
Vanaf 1932 tot ongeveer 1970 werd de
lunchroom van B. Kuilman het Bondscafé. Dit
bordje is nu al weer bijna 20 jaar aanwezig in
de Biljartsociëteit van de Gebroeders Veldt.
Doordat in 1930 in Limmen ook een vereniging werd opgericht en iets later
ook in Akersloot was de naam “Hengelaarsvereeniging Castricum en Omstreken” eigenlijk niet meer op zijn plaats. In 1952 is de naam veranderd in
“Hengelsport-Vereniging-Castricum” of verkort H.V.C.. In 1955 is de vereniging wederom aangegaan voor een periode van 30 jaren en werd daarvoor
een Koninklijke Goedkeuring verkregen. Sinds 1983 zijn de statuten vastgelegd bij notariële akte en staat de vereniging ingeschreven in het Verenigingenregister van de Kamer van Koophandel.

BILJARTCENTRUM GEBR. VELDT
Clubhuis van:
- BV Onder Ons (maandag)
- BV Doorschieters (woensdag)
- BV 't Steegie (donderdag)

Vrij biljarten:
- Donderdagmiddag
- Vrijdagmiddag
- Zaterdagmiddag

vanaf 13.30 uur.
Reparatie en verkoop van
alle biljartbenodigdheden

Geesterduinweg 52 - 54
1902 CD Castricum
Tel.: 0251- 658149

- 14 4.2 De tankval “De Kroft”
Tijdens de bezetting was er van Bakkum tot aan Egmond een tankgracht
gegraven. Kort na de oorlog heeft men deze gracht weer grotendeels gedempt. Maar er bleven toch een paar stukjes water over.
Op voorstel van het lid P. van Duin zou men proberen de tankval te pachten
en hierin karpers uit te zetten. Begin maart 1948 brachten vier bestuursleden
een bezoek aan de eigenaar Reinier Duijn en mochten het genoegen smaken dat de heer Duijn niet afwijzend tegen dit voorstel stond.
Echter de tankval was al verpacht aan een inwoner van Limmen. Maar de
heer Duijn wilde wel eens met deze pachter gaan praten. En deze heren zijn
het eens geworden zodat onze vereniging de tankval kon huren voor zes
jaren en eventueel zes optiejaren.
Op 31 maart 1949 heeft de vereniging 400 edelkarpers van 15 tot 18 cm en
100 zeelten van 12 tot 15 cm in het water geplant met hoop op succes. Met
de bevissing werd voorlopig gewacht totdat de karpers voldoende waren
gegroeid en ze de wettelijke maat van 35 cm hadden bereikt. Op voorstel
van voorzitter G. Terol plaatste men er een bord “Verboden te vissen AHB”.
Er werd voor het eerst gevist op zondag 11 juni 1950: toen hield men eens
een proefwedstrijd. Er deden 33 leden mee en men viste op karper. Tijdens
die wedstrijd ving men 137 karpers die bijna allen nog ondermaats waren en
dus wederom werden losgelaten in de tankval. In doorsnee bedroeg de
lengte ongeveer 28 cm en een heel enkele haalde zelfs 32 cm. Het grootste
aantal werd gevangen door Th. De Graaf namelijk 19 stuks. Op zondag 17
juni 1951 werd de tweede karperwedstrijd gehouden met 44 leden. Die keer
ving men 27 karpers waarvan er 9 bovenmaats waren. Om de prijzen moest
worden geloot want er waren vijf deelnemers die ieder 2 karpers vingen te
weten: J. Immink, A. van Weenen, F. Tiemstra, C.L. Bedeke en W. Rozing.
Aldus ontstond de jaarlijkse karperwedstrijd die tot 1977 altijd op een zondagochtend in juni in de tankval werd gehouden met als hoofdprijs de “Casteele wisselbeker”.

4.3 Het meertje van Vogelenzang
Tijdens de crisisjaren werd in het duinterrein te Bakkum-Noord, als vorm van
werkverschaffing, het Meertje van Vogelenzang gegraven. Met het vrijkomende zand werd de Zeeweg doorgetrokken naar Limmen en een viaduct
over het spoor aangelegd.

- 15 Het Provinciaal Waterleidingbedrijf zette karper en andere vis in het meertje
uit. De vissen deden het geweldig maar hengelen was er ten strengste verboden. Het PWN liet beroepsvisser van den Kommer uit Uitgeest periodiek
komen om de overtollige vissen oogsten. Rond 1960 kwamen er nog meer
karpers bij die afkomstig waren uit het waterwingebiedgebied (een proef om
de bodem in de infiltratiekanalen doorlaatbaar te houden). De vele zeer
grote karpers in het meertje trokken veel publiek dat kwam om de vissen te
voeren en bij de Amsterdamse bewoners van camping Bakkum was het
meertje bekend als de Karpervijver.
Het is natuurlijk niet verwonderlijk dat er vanuit onze vereniging al vele jaren
met begerige ogen naar dit prachtige viswater werd gekeken. En in 1966
lukte het onze voorzitter G. Terol (voorzitter van 1937 tot 1972), die zelf
werkzaam was bij het PWN, om een machtiging voor het vissen het meertje
te verkrijgen. Voor deze machtiging betaalde men toen een bedrag van
ƒ 350, per jaar. De Kamer voor de Binnenvisserij maakte echter bezwaar
want de prijs was gezien de grootte van het water veel te hoog. De Kamer
zou slechts toestemming verlenen als het huurbedrag tot ƒ 175, zou worden
teruggebracht. Dat men dit unieke viswater kon verwerven was zo belangrijk
dat de vereniging wel akkoord ging met de machtiging van ƒ 350,.
Omdat er in het meertje vanaf de kant niet kon (en mocht) worden gevist,
moest de vereniging allereerst vissteigers aanleggen. Het toenmalige bestuur en een aantal enthousiaste leden staken vele vrije zaterdagen en
avonden in het aanleggen van tien vissteigers rondom het meertje. Deze
eerste steigers werden gemaakt van rond eikenhout afkomstig uit het duinterrein.

C.L. Bedeke tijdens het aanleggen van steigers in 1967

- 16 De houten vissteigers hadden jaarlijks onderhoud zoals vervangen van verrotte palen en balken. Dit kon mooi in de gesloten tijd worden gedaan. Het
onderhoud is jarenlang uitgevoerd door Kees Bedeke sr (1e penningmeester
van 1956 tot 1983) en Olof Bleijendaal (2e penningmeester van 1956 tot
1996). Nadien is het onderhoud ook gedaan door de huidige bestuursleden
Anton Steij, Co Duinmeijer en Herman Scholten.
De eerste jaren (1966 tot 1974) werden er fenomenale vangsten gedaan.
Hengelsportwinkelier Piet van Kessel kon toen regelmatig hengelaars noteren voor de toenmalige “Kanjerkoning competitie van de KRO” met karpers
groter dan 90 cm en palingen groter dan 100 cm.
Na dit mooie begin ging het langzaam bergafwaarts met het meertje door de
watervervuiling als gevolg van de grote hoeveelheden brood die aan de
karpers werd gevoerd en het instromen van voedselrijk water uit de vuilnisbelt ten westen van het meertje. In juli 1976 trad er een zomersterfte op en
in maart 1979 was er een wintersterfte waarbij alle grotere vis het leven liet.
Om een einde te maken aan de vervuiling is het meertje in 1995 droog gelegd en uitgebaggerd. Na deze sanering mochten we van het PWN over nog
slechts twee vissteigers beschikken. De visstand is opnieuw opgebouwd met
soorten als snoek, baars, zeelt, ruisvoorn en blankvoorn. Vooral de eerste
jaren (1996/1998) hebben deze vissen het in het glasheldere water goed
gedaan. Nadien is er weer enige vertroebeling opgetreden als gevolg van
het instromen van water uit de vuilnisbelt. Ook nu er geen karpers meer in
het meertje zwemmen is het een mooi viswater dat helaas door te weinig
hengelaars wordt gewaardeerd. Dit gebrek aan belangstelling komt mede
omdat men bijna geen mogelijkheid heeft om er te verkassen. Het zijn dan
ook vaak kunstaasvissers die het even een uurtje in het meertje proberen en
daarna doorgaan naar de Tankval of de Schulpvaart.

4.4 De vijvers
De vijver aan de Casimirstraat was de eerste die de hengelsportvereniging
wist te verwerven. De belangstelling voor deze vijver was zo groot dat er
speciale regels moesten worden ingesteld. Het aantal hengelaars was gelimiteerd en men mocht niet bij de school vissen. Zo ook mochten bejaarden
er alleen overdag vissen, de werkenden konden er dan ’s-avonds terecht.
En de dinsdagmiddag was gereserveerd voor de hengelende winkeliers.
De Casimirvijver was met gaas afgezet zodat een heuse karperput ontstond.

- 17 In de jaren zestig werd er flink gebouwd in Castricum en daartoe werden er
ook steeds meer nieuwe vijvers gegraven voor de waterhuishouding in de
gemeente. Dit nieuwe viswater en veel hengelaars betekende een grote
kans voor de club. In 1967 kon de vereniging het visrecht voor alle vijvers
verwerven voor een symbolisch bedrag van 1 gulden per vijver. Dat jaar
begon men met het uitzetten van 2000 kleine karpertjes in de vijver aan de
Beethovensingel die zich van daaruit over alle vijvers verspreidden.
Met zoveel nieuwe vijvers waren er veel mensen die het viswater voor de
deur kregen. Het betekende een grote impuls voor de vereniging want in een
korte tijd steeg het aantal seniorleden van 50 naar 850 en kon men ook een
jeugdafdeling gaan opzetten.
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VISWEDSTRIJDEN
Al vanaf het prille begin hield de vereniging viswedstrijden. Omdat men aanvankelijk geen viswedstrijden in de Schulpvaart mocht houden, was men
aangewezen op viswater elders. Jaarlijks waren er drie wedstrijden. En voor
wie altijd gehoord heeft dat er vroeger altijd zoveel meer en grotere vis werd
gevangen dan vandaag de dag. De uitslagen van de eerste wedstrijden geven toch een wat ander beeld te zien.
De eerste wedstrijd was op 6 maart 1927 in de Egmondervaart en met 15
deelnemers ving men slechts 3 visjes.
De tweede viswedstrijd was op 18 september 1927 en werd gevist in het
Noordhollandschkanaal te Akersloot. Er waren toen 22 deelnemers die door
de heer F. Hollenberg met zijn motorschuit vanaf het Bakkummerstet naar
het NH-kanaal werden gevaren. De vangst was bijzonder slecht en bestond
uit slechts 1 baars en 1 posje. De prijzen zijn toen maar verloot.
Een bijzonder woord van waardering werd echter uitgesproken voor de heer
F.Hollenberg, die geheel belangeloos zijn motorschuit en tijd voor de vereniging beschikbaar had gesteld, en zelfs toezegde dat men ook bij volgende
wedstrijden op hem zou kunnen rekenen. Tegen gelijke condities te weten
alleen vergoeding van gebruik motor-olie-petroleum en sluisgeld. Om misverstand te voorkomen besloot het bestuur de vergoeding wat ruimer te
nemen omdat Hollenberg wel wat al te karig werd bedeeld.
Vanwege de slechte vangsten besloot men het blijkbaar eens wat
verder weg te proberen, want op 27
oktober 1927 hield men de derde
wedstrijd in de Ringvaart bij Noord
Scharwoude en Heerhugowaard.
Voor deze wedstrijd was door F.A.Metzer persoonlijk een zilveren medaille
beschikbaar gesteld voor het lid dat in deze wedstrijd het hoogste aantal
baarzen zou vangen. Ieder jaar wordt deze wedstrijd gehouden. Om de medaille definitief te bezitten moet men deze tweemaal achtereenvolgens of
driemaal in het geheel winnen. En ook deze wedstrijd kenmerkte zich door
een bijzonder slechte vangst, want met 12 deelnemers ving men slechts 3
baarsjes. De winnaar was toen de voorzitter J.Mulder.

- 19 Hieronder een foto van een baarswedstrijd uit 1932 gehouden in de Ringvaart te Heerhugowaard, de reis gebeurde per trein.

Van links naar rechts:
Voorste rij: A.Hogenstein, J.Zentveld, G.Casteele, K.Welsenes, J.Kijzers,
C.Borst, C.Nijman, J.Zonneveld, L.Eggers, C.Orij.
Achterste rij: J.Vessies, H.Heideman, H.Eikhof, P.Bleijendaal, D.Hoogland,
E.C. van der Vijgh, W.T.Martens, G.Schermer, Chr.de Geer,
C.Brakenhoff, A.van Weenen, G.van Straaten.

In de notulen valt weinig over het wedstrijdreglement en het gebruikte aas te
vinden waarmee men op baars viste. Tegenwoordig vist men op baars met
een mestpier als aas toentertijd was het aas “krabben”. Blijkbaar was dit de
steurkrab, een soort garnaal die in het toen nog enigszins brakke binnenwater van Noord-Holland leefde.
Het baarsvissen was echter vooral een dagje uit voor de leden. Reeds in
1938 werd vermeld dat men met de bus een dagje uit baarsvissen ging.
Op 16 november 1952 werd een baarswedstrijd gehouden die men tot een
van de mooiste wedstrijden uit de geschiedenis van de vereniging bestempelde. Men vertrok toen met 33 vissers per Naco bus tijdens buien natte

- 20 sneeuw richting Slootdorp, maar boven Alkmaar gekomen klaarde het op. In
Slootdorp ving men over een periode van twee halfuren slechts 4 baarsjes
zodat men ging verkassen naar de Westfriesevaart tussen Kolhorn en Middenmeer. Daar aangekomen was het slag op slag mooie bovenmaatse
baars. En bij het einde van de wedstrijd waren er 69 bovenmaatse en 21
ondermaatse baarzen gevangen. Winnaar van die dag was Gerard Schermer met 12 baarzen.
Het dagje baarsvissen met de bus hield stand tot 1970. Toen was de welvaart zo ver gestegen dat men met de eigen luxe auto naar het viswater in
de Wieringermeer en omgeving kon reizen. En kregen de chauffeurs een
kilometervergoeding betaald voor het meenemen van medevissers.
Hieronder staat een groepsfoto van een baarswedstrijd in december 1987
gehouden in het Noordhollandskanaal richting ’t Zand. En ook hier was Gerard Schermer de kampioen uit 1952 nog steeds van de partij.

Van links naar rechts:
Staand: B.Holwerda, J.Korsman, G.Groentjes, R.Stal, G.Schermer jr., C.Schotten,
B.Veldt, G.Lute, S.de Groot, A.Groot, K.Meijne, G.Schermer, S.Zijp,
K.Louwe, O.Bleijendaal, S.de Jong, H.Nuijens, R.Reinders, M.Maas,
W.Schermer, W.v/d Nieuwboer, A.Steij, A.de Haay, C.Nuijens, G.Gijzen
Zittend: P.Verbiest, K.Rond, H.Korsman, J.Hollenberg, H.Gruis, A.Theissling
C.Duinmeijer, S.Groentjes, M.M. van Ewijk, W.Ooms, D.Zentveld
Liggend: J.Veldt, K.Hoekstra
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HET JEUGDVISSEN
De jeugd heeft de toekomst en is dus voor iedere vereniging van belang.
Reeds in de Ledenvergadering van 1927 was op voorstel van het lid C. Lute
besloten dat de vereniging ook jeugdige adspirantleden kon aannemen.
In de praktijk kwam daar echter weinig van terecht want de eigenaren van
het viswater zagen dit niet zitten.
Zo valt in het huurcontract uit 1939 het volgende te lezen:
“De Besturen der hengelvereenigingen hebben te waken tegen stropen
door hun leden, het meenemen van vreemden (Niet-ingezetenen, nietleden) en jongens. In het hooiland mag niet gelopen worden. Het houden van hengel-concoursen is in de wateren van den polder verboden.”
De eerste viswedstrijd, voor jeugdige Castricummers beneden de leeftijd van
15 jaar, werd georganiseerd op 11 augustus 1951 ter gelegenheid van het
25-jarig bestaan van de vereniging. Er deden 60 jongens en meisjes mee. Er
werd in de Schulpvaart gevist vanaf het land van Jan Brasser. De prijsuitreiking vond plaats in de garage van Fochteloo die hiervoor welwillend ter beschikking was gesteld door de familie Wentink.
De winnaar van die wedstrijd was Jan Bakker die drie baarzen had gevangen. De winnaar kwam tot stand na loting want Gerard Jonker en Piet
Klaasse hadden evenveel vis.
Daarna werd het weer stil rond het jeugdvissen en van een jeugdafdeling was nog
steeds geen sprake. In 1960 mocht ik
(Kees Bedeke toen 7 jaar oud) wel eens
met mijn vader mee om te vissen in de
tankval, maar de polder dat was natuurlijk
uit den boze vanwege de bepalingen in
het huurcontract. De Castricumse jeugd
was voor het vissen toen volledig aangewezen op die ene gemeentevijver aan de
Helmkade.
Maar Castricum groeide en er kwamen nieuwe vijvers bij zodat het vissen
voor de jeugd steeds interessanter werd. Van een jeugdafdeling was pas
sprake in 1968. Toen waren er een aantal enthousiaste (toen nog jeugdige)
seniorleden die zich als jeugdbestuur opwierpen en een bloeiende jeugdafdeling op poten wisten te zetten.

- 22 Dit jeugdbestuur bestond uit Cor Nuijens, Ber Veldt, Jan Veldt, Piet ten Wolde, Henk Serlijn, André Metselaar en Huug Korsman.
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Met de jeugdafdeling kwam er een aparte jeugdvergunning die de kinderen
konden kopen bij de boerderij van de familie Veldt aan de Kooiweg. Via convocaties voorzien van advertenties werden de kinderen voor iedere viswedstrijd apart uitgenodigd. En deze jeugdviswedstrijden waren een groot succes. In 1968 werden er vier jeugdwedstrijden in de pas gegraven vijver aan
de van Speijkkade gehouden. Per wedstrijd bedroeg het inleggeld ƒ 0,50.
De eerste wedstrijd waren er nog 44 deelnemers, maar de tweede waren het
er al 144, op de derde 135 en op de vierde 95. Het eerste jaar had de
jeugdafdeling een inkomstenpost van ruim ƒ 1600, waarvan ƒ 400, uit advertenties van de plaatselijke middenstand. Met dit geld kon er voor de jeugd
tenminste iets gedaan worden. Het aantal jeugdleden groeide tot ruim 500
en de belangstelling voor de jeugdwedstrijden was vaak zo overweldigend
dat de van Speijkkade nog te klein was om alle kinderen een plaatsje te
geven en men ook de Beethovensingel nodig had.
In dat eerste jaar gaf de jeugdcommissie op een paar zaterdagmiddagen in
de Juliana van Stolbergschool zelfs een soort “visles” aan de jeugdleden.

- 23 Voor die jaren was onze vereniging dus al zeer vooruitstrevend bezig op het
terrein van het jeugdvissen. Tegenwoordig zijn steeds meer hengelsportverenigingen actief met het geven van voorlichting aan beginnende sportvissertjes. "Vergrijzing" van de vereniging is immers vaak een probleem. Het kader
van de vereniging kan daartoe de Cursus Jeugdbegeleiding volgen, dit is
een gezamenlijk project van NVVS en OVB. De OVB verzorgt de biologische
onderdelen van de cursus. De NVVS neemt het hengeltechnische en bestuurlijke deel voor haar rekening. De onderdelen didactiek en spel worden
verzorgd door de landelijke dienst BRES (Beweging, Recreatie En Spel). De
Cursus Jeugdbegeleiding gaat in op allerlei vragen van jeugdbegeleiders:
• Hoe zet je jeugdbegeleiding op?
• Hoe breng je kennis over?
• Wat vertel je kinderen over de vis, zijn leefmilieu, de vangtechniek
en de ethiek van het hengelen.
De Cursus bestaat uit een centrale opleiding van drie dagen gevolgd door
drie voorbereidingsavonden en een praktijktrainingsdag. Het sluitstuk van de
cursus is een 'jeugdvisdag' die door de cursisten zelf wordt opgezet, voorbereid en uitgevoerd.
Onze jeugdbegeleiders Sjoerd de Jong, Herman Scholten en Anton Steij
volgden in 1992 deze cursus. Op 26 juni 1993 mocht onze vereniging de
slotdag van de cursus voor de regio Midden Nederland organiseren. Hierbij
legden 13 jeugdbegeleiders hun examen af en waren er 61 Castricumse
kinderen, tussen 10 en 12 jaar, die zich als deelnemer hadden aangemeld.
Het evenement duurde van 9.00 uur tot 16.30 uur en vond plaats in Sporthal
De Bloemen en de vijver aan de Dunantsingel en bij de Wederik. De kinderen leerden hierbij niet alleen een snoertje maken en het vissen aan de waterkant ook het herkennen van waterplanten, waterdiertjes en vissen. De
dienst BRES verzorgde een visspel en de dag werd besloten met een diplomauitreiking.
Dit gebeuren was een groot succes want op de eerst volgende jeugdviswedstrijd waren er weer 96 kinderen aanwezig.
Het jeugdvissen is een leuk en dankbaar werk. Op iedere jeugdwedstrijd zijn
er wel 50 kinderen aanwezig. En ook voor de jaarlijkse jeugdviscursus is er
geen gebrek aan belangstelling. Onze huidige jeugdbegeleiders zijn allemaal ouder dan 60 jaar en het begint nu wat meer te lijken op “opa leert de
jeugd vissen”. Vanwege de continuïteit zijn we daarom op zoek naar een
paar enthousiaste leden of belangstellende ouders die zich actief voor het
jeugdvissen willen inzetten.

- 24 Enige impressies van de Cursus Jeugdbegeleiding 1993.
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VOEREN
Om witvis te lokken en tot azen aan te zetten, maken vaste stok vissers
traditioneel gebruik van een lokvoer, dat al dan niet angstvallig geheimgehouden – door de bank genomen toch altijd uit een mengsel van brooden/of beschuitmeel, tezamen met de één of andere vorm van gemalen maïs
bestaat. Daarbij heeft de visser de keuze uit toevoegingen zoals koekjesmeel, cocos- of notenmeel, copra-melasse, collant, trouvit, havermout, duivenmest, gemalen hennep en wat nog meer denkbaar is. Elke zichzelf respecterende witvisser heeft voor zijn verschillende watertjes wel een paar zelf
uitgedokterde voerreceptjes in huis. En de hengelaar die het prutsen met de
ingrediënten maar niets vindt koopt in de winkel kant en klaar lokvoer.
Maar niet alleen de samenstelling van het lokvoer bepaalt of je veel vis
vangt, de techniek van het voeren is zeker zo belangrijk. Op stilstaand water
moeten we er voor waken de vis niet te overvoeren. Zeker als er nog geen
indicaties zijn geweest, dat er brasem of voorn op de stek aanwezig en aan
het azen is, zal er wel met regelmaat maar vooral spaarzaam gevoerd
moeten worden. Immers als het aas niet opgegeten wordt, zal zich op de
bodem al gauw een tapijt van aasdeeltjes vormen. Als er na verloop van tijd
een school vissen op de stek landt, lopen we de kans dat ze, zonder ons
haakaas een blik waardig te gunnen, zich volvreten aan de overdadig gedekte tafel en na korte tijd met een volle buik stoppen met azen.
Probeer altijd de gevolgen van het voeren vooraf in te schatten. Stem de
regelmaat van het voeren en de gebruikte hoeveelheden af op de responsie
van de vis. Een goede raad uit de praktijk: Voer indien u twijfelt, slechts zuinig of zelfs helemaal niet meer bij en wacht af hoe de zaken zich ontwikkelen. Houdt altijd in gedachten dat het minder moeilijk is om een stek, wegens
een gebrek aan voedsel verdwenen is, weer op te bouwen dan om op een
stek, waar de vis nog volgevreten aanwezig is, deze weer aan het azen te
krijgen.

'Het lokaas
voor de
sportvisser'
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